Luunja valla infoleht
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AITAME
UKRAINAT!
Head Luunja valla elanikud!
Ulatame üheskoos abikäe Ukraina ja ukrainlaste
heaks. Vapral rahval aitab vastu pidada reaalne
toetus, samuti teadmine, et väga paljud inimesed
on nendega sel raskel hetkel.
Kõige enam igatseb Ukraina täna mõistagi rahu. Selle nimel
peavad pingutama maailma liidrid. Kuid sõjategevusest
räsitud inimesed vajavad praegu väga mitmesugust abi.
Kiirelt on appi tõtanud paljud riigid, sealhulgas Eesti.
Vastavalt oma võimalustele saavad toetada omavalitsused,
igaüks meist võib anda kasvõi pisikese panuse.
Luunja vald on valmis võimaldama ajutist peavarju neile
põgenikele, kellel pole Eestis kontakte. Selleks kasutame valla
ruumiressurssi, mis tavaolukorras täidab muid eesmärke.
Oleme kindlaks teinud inimesed, kes on valmis olema
tugiisikuteks ja pakkuma psühholoogilist abi.
Samuti oleme korraldanud esemelise abi kogumist koostöös Eesti Punase Ristiga, uute abivajaduste selgudes teeme
seda ka edaspidi.
Valla poolt saame vajadusel korraldada transporti,
võimaldada sotsiaalteenuseid ja muud abi, mida põgenikud
vajavad. Meie kool on valmis korraldama põgenike lastele
õpet.
Ukraina sõjapõgenikele laieneb valdav osa teenuseid nii
riigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil, samadel alustel Eesti
elanikega.
Kutsume üles ka kohalikke inimesi, kel soov aidata, endast
märku andma. Vabatahtlike panus on väga oluline, et toetada võimalikke abivajajaid.

Luunja vald on registreerimas kohalike inimeste abipakkumisi. Abipakkumisi vajatakse eelkõige järgmistes
valdkondades.
 Eluase
Oodatud on eelkõige info inimestelt, kes on valmis pakkuma
põgenikele ajutist eluaset.
 Töökohad
Samuti palume teada anda ettevõtetel ja teistel tööandjatel,
kellel on pakkuda töövõimalusi.
 Psühholoogiline tugi
Ootame ka infot nendelt, kes on võimelised ja vajadusel
valmis pakkuma psühholoogilist tuge abivajajatele.
 Ukraina keele oskus
Lisaks on oodatud info isikutelt, kes oskavad ukraina keelt,
et vajadusel suhelda abivajajatega, kes muid keeli ei oska.
Palume endast teada anda ka nendel headel inimestel, kes
on valmis abistama mõnel muul viisil.
Et aidata, anna endast märku https://bit.ly/3CoIPzV
või võta ühendust vallaga telefonil 741 7319 või e-posti
aadressil vald@luunja.ee.

Vaata lisaks

Algatus „Ukraina heaks!“ www.ukrainaheaks.ee
Eesti Punane Rist www.redcross.ee
https://www.kriis.ee/aita-ukrainat
Au Ukrainale! Aitame koos!
Aare Anderson, vallavanem
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Vallavolikogu veebruarikuu istungi info
Veebruarikuu Luunja vallavolikogu istung toimus 28. veebruaril Luunja vallamajas.
Esimene päevakorrapunkt oli Luunja
vallavolikogu 27.01.2022 otsuse nr 1
„Projekti „Kavastu küla veevarustuseja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine“ omafinantseeringu garanteerimine” muutmine. Vallavanem
Aare Anderson selgitas, et kui jaanuaris
puudus täpne eelinfo KIK-i taotluste
võimaliku ühikhindade tõusu osas, siis
veebruaris kinnitati, et KIK-i projektide
torustike ehituse ühikhindade puhul on
uute taotluste koostamisel vaja arvestada 20% hinnatõusuga võrreldes varasemalt kehtinud ühikhindadega. Lisaks
on teatatud, et projekti rahastussummat
ei suurendata, kui peaks selguma, et projekti elluviimiseks läbiviidava hanke hind
osutub kõrgemaks kui projekti taotluses
toodud eelarve. Varasemalt kaeti rahastuses projekti eelarve kallinemine kuni
30% proportsionaalselt. Seetõttu on vajalik korrigeerida projekti eelarvet, mistõttu suureneb ka omafinantseeringu
määr. Juhul kui toetus saadakse, korraldatakse projekti elluviimiseks ehitushange ning lähtuvalt hanke tulemustest
võib projekti kogumaksumus ka odavneda, mis omakorda vähendaks ka omaosaluse määra. Eelneva tõttu on projekti
prognoositud eelarve 682 000 eurot, mis
teeb omaosaluseks 341 000 eurot, millele lisanduvad mitteabikõlblikud kulud
summas 72 500 eurot. Seega planeeritakse Kavastu projekti kogu garanteeritav omafinantseering summas 413 500
eurot. Kõik istungil osalenud volinikud
olid garanteeritava omafinantseeringu
muutmise poolt.
Järgnes Toonekure tee kinnistu ja tänavavalgustuse omandamine. Majandusnõunik Aivo Paabo selgitas, et teekinnistu omanik on Jõgeva EKV OÜ,
kes on esitanud avalduse teekinnistu
tasuta võõrandamiseks Luunja vallale.
OÜ Jõgeva EKV kinnitab, et ei planeeri
Toonekure tee kinnistul enam täiendavate ehitustööde teostamist ja ettevõttel puudub tahe edaspidi Toonekure
tee kinnistut omada. Volikogu otsustas
omandada Luunja vallale tasuta Põvvatu
külas asuva Toonekure tee kinnisasja
koos tänavavalgustusega.

Järgmine päevakorrapunkt oli Järveoja
tee kinnistu omandamine. Majandusnõunik Aivo Paabo selgitas, et teekinnistu omanik OÜ Esoni on avaldanud soovi
kinnistu tasuta võõrandamiseks Luunja
vallale. Volikogu otsustas omandada
Luunja vallale tasuta Veibri külas asuva
Järveoja tee kinnisasja.
Järgmiseks päevakorrapunktiks oli
Luunja alevikus asuva Talli maaüksuse
ja lähiala detailplaneeringu kehtestamine. Planeeringuga kavandatakse Talli
maaüksusele elukohti kokku ligikaudu
200 perele: 29 üksikelamumaa krunti,
kolm ridaelamumaa krunti (kokku
maksimaalselt 41 boksi) ja kolm korterelamumaa krunti (kokku maksimaalselt
135 korterit). Korterelamu kruntidele
planeeritakse kuni 10% äri- ning haridus- ja lasteasutuste maa otstarvet. Volikogu otsustas kehtestada Luunja alevikus
asuva Talli maaüksuse ja lähiala detailplaneeringu.
Järgmisteks päevakorrapunktideks olid
detailplaneeringute algatamised, planeeringute lähtetingimuste, planeeringualade piiride ja suuruste kinnitamised,
ettekandjaks oli planeeringute nõunik
Evelin Karjus.
1) Kakumetsa külas Vankri tee 40,
Vankri tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu algatamine,
lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja
suuruse kinnitamine. Eesmärgiks on
jagada Vankri tee 40 kaheks kaksikelamumaa krundiks ja määrata ehitusõigus kaksikelamu ja abihoonete ehitamiseks. Lisaks jagada Vankri tee 44
kaheks krundiks: lõunapoolne krunt
üksikelamumaaks ja põhjapoolne haljasalamaaks (piirneva haljasala laiendamiseks).
2) Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise
tee 14 maaüksuste detailplaneeringu algatamine, lähtetingimuste, planeeringuala piiri ja suuruse kinnitamine. Eesmärgiks on krundid liita, uuele krundile
ehitusõiguse ja arhitektuursete nõuete
seadmine. Ehitusõigust taotletakse elamule ja abihoonele ehitisealuse pindalaga
kokku 650 m².
Volikogu otsustas päevakorras olevad
detailplaneeringud algatada ning kinnitati planeeringute lähtetingimused, planeeringualade piirid ning suurused.

Järgmiseks päevakorrapunktiks oli
Luunja vallavolikogu määruse „Luunja
valla kaasava eelarve menetlemise
kord” teine lugemine. Luunja valla
kaasava eelarve menetluse korraga
kehtestatakse üldised menetlusreeglid
vallaeelarve kasutamiseks elanike kaasamisel valla arengusse. Kaasava eelarve
eesmärkideks on parandada kogukonna
koostööd ja viia ellu uusi ideid või leida
lahendus mõnele olulisele kitsaskohale
vallas. Kaasava eelarve menetlusega
antakse valla elanikele võimalus vallaeelarve koostamisel teatud summa osas
kaasa rääkida, teha ettepanekuid valla
elu edendamiseks ja osaleda hääletamisel
parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.
Tähtajaks laekus viis parandusettepanekut, mis arutati volikogu istungil läbi ja
täiendati menetlemise korda. Kõik kohal
olnud volinikud olid kaasava eelarve menetlemise korra vastuvõtmise poolt.
Järgnes Luunja valla 2022. aasta eelarve
teine lugemine. Luunja valla 2022. aasta
eelarve kogumaht on 14 823 007 eurot.
Eelarvele oli laekunud volikogu liikmetelt ja ametnikelt kokku seitse parandusettepanekut. Parandusettepanekuid olid
arutanud nii majanduskomisjon kui
ka vallavalitsus, kes tegid ettepanekud
paranduste arvestamiseks ja eelarvesse
sisseviimiseks või suunasid ettepanekud
edaspidiseks arutluseks volikogu komisjonidesse. Parandusettepanekud olid seotud nii Luunja Keskkooli katuse remondiga, sotsiaalteenustega, Luunja jõesadama
arendusega kui ka elamumajanduse ja
teede hooldusega. Volikogu võttis vastu
Luunja valla 2022. aasta eelarve.
Järgnes Luunja vallavolikogu revisjonikomisjoni 2022. aasta tööplaani
kinnitamine. Revisjonikomisjoni esimees
Heino Saar tutvustas 2022. aasta tööplaani teemasid. Volikogu arutas ettepanekuid ning leidis, et tööplaan vajaks uuesti
komisjoni poolt läbi arutamist. Volikogu
esimees tegi ettepaneku esitada tööplaan
uuesti märtsikuu volikogu istungile.
Järgmiseks päevakorrapunktiks oli loa
andmine üürilepingu sõlmimiseks.
Ettekandja vallasekretär Marko Jaeger selgitas, et Luunja vallavalitsus soovib korraldada konkursi toitlustaja leidmiseks
Luunja alevikus asuvale sadamaalale
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ning kultuuri- ja vabaajakeskuse keldrikorrusel asuvatesse toitlustusruumidesse.
Konkursi tulemusel soovitakse mõlemad
asukohad anda üürile ühele pakkujale
kümneaastaseks perioodiks, kuna üürilepingu tingimused eeldavad üürnikult
olulisi investeeringuid ning ettevõtjale
on vajalik anda piisav tähtaeg nende
kulutuste tagasi teenimiseks. Üürilepingu
algus on planeeritud 1. maist 2022. Volikogu otsustas anda Luunja vallavalitsusele loa sõlmida korraldatava konkursi
võitjaga üürileping kümneks (10) aastaks.
Viimaseks päevakorrapunktiks oli vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjoni koosseisu muutmine.
Komisjoni liige Tarmo Teder on esitanud
avalduse komisjoni koosseisust väljaarvamiseks ning planeeringu- ja keskkonnakomisjoni esimehe ettepanekul kinnitati
vallavolikogu planeeringu- ja keskkonnakomisjoni uueks liikmeks Enn Poola.
Infopunktis andis vallavanem Aare
Anderson ülevaate investeeringutest
ning käimasolevatest hangetest. Abivallavanem Tarvo Laas andis ülevaate Lohkva
spordihoone ehitusest. Arutlusel oli
ka tegevuste koordineerimine seoses
Ukraina sõjaga. Vallavanema sõnul riik
koordineerib tegevusi ja vald tegutseb
vastavalt seadustele ja juhistele.
Kõik volikogu istungid kantakse
avalikult üle Microsoft Teamsi vahendusel ja nende salvestused on järelvaadatavad VOLIS-e (www.volis.ee) keskkonnas.
Istungitel käsitletavad materjalid ja istungite protokollid on leitavad nii VOLIS-e
keskkonnast kui ka valla kodulehelt.
Järgmine volikogu istung toimub
31. märtsil.
Kaire Vahejõe
vallavolikogu esimees
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VALLAVALITSUSES

Vallavalitsuses veebruarikuu istungitel
Ehitusload väljastati:
– üksikelamu püstitamiseks Vankri tee 2, 5, 15 ja 17 ning Ristimetsa tee 8 Kakumetsa külas, Saaga tee 17 Kikaste külas, Lilo kinnistule Põvvatu külas, Pärna
kinnistule Sirgumetsa külas;
– puurkaevu rajamiseks Veere kinnistul Pilka külas;
– Luunja sadama väliala ehitustööde teostamiseks Jõesadama tn 10 Luunja
alevikus.
Kasutusload väljastati:
– üksikelamu kasutusele võtmiseks Jõeharu põik 2 Veibri külas;
– päikeseelektrijaama kasutusele võtmiseks Jõekalda kinnistul Veibri külas ning
Sääse kinnistul Kavastu külas.
Otsustati:
– määrata projekteerimistingimused Luunja alevikus Uus tn 7 kinnistul laohoone
ehitusprojekti koostamiseks;
– isiklike kasutusõiguste seadmine Luunja valla kasuks Luunja-Põvvatu jalgratta- ja
jalgtee II etapi ehitustööde ettevalmistamiseks;
– isiklike kasutusõiguste seadmine Luunja valla omandis olevatele kinnisasjadele
Elektrilevi OÜ kasuks projekti „Anne-Luunja kesktihe piirkonna keskpingevõrgu
parendamine“ teostamiseks ning maakaabelliini paigaldamiseks;
– lõpetada Sava külas Kreegi kinnistu ostueesõigusega erastamise menetlus, algatada hoonestusõiguse seadmise menetlus ning hoonestusõiguse seadmine;
– halduslepingu sõlmimine ja hüpoteegi seadmine Luunja valla kasuks Talli kinnistu detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamiseks ning sellest tulenevate
kohustuste tagamiseks;
– sundvalduste seadmine Enefit Connect OÜ kasuks projekti „Passiivse elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamine“ elluviimiseks.
Kinnitati:
– üks maa maksustamishinna akt;
– Luunja valla üldplaneeringu alusuuringu „Luunja valla väärtusliku maastiku
„Emajõgi Luunjast Kastreni“ täpsustamine ning kaitse- ja kasutustingimuste
väljatöötamine“ lähteülesanne;
– vallavalitsuse seisukohad Lohkva külas Sinilinnu tee 3, 5, 7, Sinilinnu tee 9–40,
Sinilinnu põik 1–8 ja Sinilinnu tee maaüksuste detailplaneeringu eelnõule laekunud arvamuste kohta.
Kehtestati:
– Veibri külas Tilia maaüksuse põhjaosa detailplaneering;
– Sava külas Roosikivi maaüksuse detailplaneering.
Nõustuti:
– ühe kinnistu perioodilise vabastamisega korraldatud jäätmeveost;
– kahe munitsipaaleluruumi üürilepingu pikendamisega ja ühe sõlmimisega.
Sotsiaaltoetusi maksti 21 korral, sealhulgas:
– sünnitoetusi
10
– juubelitoetusi
6
– matusetoetusi
2
– muid toetusi
3
Marko Jaeger
vallasekretär
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Planeeringuteaded
Luunja vallavolikogu on algatanud
Kakumetsa külas Vankri tee 40, Vankri
tee 42 ja Vankri tee 44 maaüksuste detailplaneeringu koostamise eesmärgiga
kaaluda võimalusi planeeringuala
ümberkruntimiseks üheks ühepere- ja
kaheks kahepereelamu krundiks ning
üldkasutatava maa krundi suurendamist.
Planeeringuala hõlmab Kakumetsa külas
Vankri tee 40, Vankri tee 42 ja Vankri tee
44 maaüksusi. Planeeringuala suurus on
kokku ligikaudu 1 ha. Vajalik on koostada detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute
vajadus võib selguda detailplaneeringu
protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee
14, Luunja alevik, E–R 8.00–16.30) ning
Luunja valla veebilehel http://luunja.ee
planeeringuteadete alt.
♦♦♦
Luunja vallavalitsus on lõpetanud Põvvatu külas Linnaääre maaüksuse detailplaneeringu menetluse ning tunnistanud kehtetuks Luunja vallavolikogu
23.08.2007 otsuse nr 10-5.1 detailplaneeringu algatamise kohta. Luunja vallavalitsus teeb detailplaneeringu koostamise lõpetamise otsuse põhjusel, et

kinnistu omanik on esitanud avalduse
detailplaneeringu lõpetamiseks. Otsusega saab tutvuda Luunja vallavalitsuses
(Puiestee 14, Luunja alevik, E–R 8.00–
16.30) ning Luunja valla veebilehel
https://luunja.ee/et/teated planeeringuteadete alt.
♦♦♦
Luunja vallavalitsus on kehtestanud Sava
külas Roosikivi maaüksuse detailplaneeringu. Detailplaneeringu lahendusega
moodustatakse Roosikivi maaüksusele
üks elamukrunt suurusega 12 243 m²,
millele antakse ehitusõigus üksikelamu
ja abihoonete rajamiseks. Planeering on
kooskõlas Luunja valla üldplaneeringuga.
Planeeringuga ei kaasne eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on kehtestanud
Luunja alevikus asuva Talli maaüksuse
(43202:004:0083) ja lähiala detailplaneeringu. Planeeringuga kavandatakse 29 üksikelamumaa krunti, kolm
ridaelamumaa krunti ja kolm korterelamumaa krunti. Detailplaneeringuga
tehakse ettepanek üldplaneeringu
muutmiseks: muudetakse tiheasustusala piire, maakasutuse juhtfunktsiooni,

krundi miinimumsuurust ning hoonete
korruselisust. Planeeringuga ei kaasne
eeldatavalt olulist keskkonnamõju.
Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Luunja vallavalitsuses (Puiestee
14, Luunja alevik, E–R 8.00–17.00) ning
Luunja valla veebilehel https://luunja.ee/
teated planeeringuteadete alt.
♦♦♦
Luunja vallavolikogu on algatanud
Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee
14 maaüksuste detailplaneeringu
koostamise eesmärgiga kaaluda võimalusi planeeringuala ümberkruntimiseks
üheks ühepereelamu krundiks ning
ehitusõiguse määramiseks üksikelamule
ja abihoonele. Planeeringuala hõlmab
Veibri külas Aliise tee 12 ja Aliise tee
14 maaüksusi. Planeeringuala suurus
on kokku 3578 m². Vajalik on koostada
detailplaneeringu ala digitaalne geodeetiline alusplaan, täiendavate uuringute
vajadus võib selguda detailplaneeringu
protsessi käigus. Otsusega saab tutvuda
Luunja vallavalitsuses (Puiestee 14,
Luunja alevik, E–R 8.00–16.30) ning
Luunja valla veebilehel http://luunja.ee
planeeringuteadete alt.

Luunjasse otsitakse toitlustajat
Luunja vallavalitsus on algatanud konkursi toitlustaja leidmiseks Luunja alevikus asuvale Luunja sadamaalale ning
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse
keldrikorrusel asuvatesse ruumidesse,
kus praegu tegutseb Kapteni Kelder.
Konkursi tulemusel antakse mõlemas kohas asuvad objektid üürile ühele pakkujale kümneks aastaks, kuna üürilepingu
tingimused eeldavad üürnikult olulisi
investeeringuid. Konkursi tulemusena
soovitakse leida sobiva kontseptsiooniga ja tugev ettevõte, kes suudab pakkuda
väga heal tasemel toitlustusteenust nii
Luunja valla elanikele kui valla külalistele.
Sadamaalal on kohustus toitlustamist
pakkuda vähemalt neljal kuul aastas ehk
suveperioodil, ruumides tuleb süüa pakkuda aastaringselt, kusjuures tööpäevadel
tuleb pakkuda ka taskukohaseid päevapraade.
Konkursi võitja on kohustatud sadamaalale ehitama kaasaegset ja funktsio-

naalset kontseptsiooni järgiva ehitise,
mis pakuks nii silmailu kui mugavat
ajaveetmisvõimalust. Samuti eeldatakse
värsket nägemust sees asuvatesse toitlustusruumidesse. Pakkumiste puhul hindab moodustatud komisjon esitatud
lahenduste sobivust asukohta, kvaliteeti,

atraktiivsust ja toitlustuskoha esteetilist
tervikut.
Rohkem infot leiab Luunja valla kodulehelt.
Marko Jaeger, vallasekretär

Haridus
Sotsiaal
Nr 3 (302) Märts 2022

7 447 84
610 33
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VALLA ELU

Valla tänavuse eelarve keskmes on haridus ja investeeringud
Volikogu poolt kinnitatud Luunja valla tänavune
eelarve on mahult mullusest veidi toekam
ning sisaldab hulka investeeringuid. Suurima
osakaaluga on jätkuvalt haridusvaldkond.
Tänavuse eelarve kogumaht on 14,82 miljonit eurot. Eelneva
aastaga võrreldes on kasv 3%.
Füüsilise isiku tulumaks on valla eelarves kõige suurema
osatähtsusega – põhitegevuse tuludest 66,3%. Võrreldes mullusega prognoosime laekumise kasvuks 8%. Kasvu allikaks on
maksumaksjate arvu suurenemine ja palgakasv.
Investeeringute maht on tänavuses eelarves kokku 4,63 miljonit eurot (31,2% eelarve kogumahust). Mõned eelmisel aastal
alustatud objektid lõpetatakse tänavu.
Investeeringute rahastamiseks kasutame nii omatulusid kui
laenuvahendeid. Planeeritud on kaasata laenuvahendeid kuni
1,9 miljonit eurot. Samuti on eesmärgiks kaasata nii palju projektitoetusi kui vähegi võimalik. Investeeringuteks suunatakse
ka eelmise aasta kasutamata eelarvejääk.
Mahukaimaks investeeringuks on lasteaia Midrimaa
rekonstrueerimine ja laiendamine. Suuremateks objektideks
on veel Luunja staadion, Lohkva spordihalli tööde lõpetamine, Luunja noortekeskuse jaoks uute ruumide renoveerimine, Luunja Keskkooli investeeringud, Luunja puhkeala ja
sadamaala tööde lõpetamine. Lisaks veel mitmeid väiksemaid
investeeringuobjekte.
Jätkuvalt oluliseks investeeringuks on teede-tänavate remont
ning uute teekatete rajamine, milleks on kokku planeeritud
335 000 eurot. Kergliiklusteede jaoks on kavandatud 250 000
eurot, sh uute teede projekteerimiseks.
Loodame väga, et viimase aja dramaatilised sündmused ei tekita
Eesti majandusele suuri tagasilööke ning saame planeeritud
tegevused ellu viia.
Aare Anderson
vallavanem
VALDKONDADE KULUD

2022. aasta

Kulud kokku

13 962 007

Üldvalitsemine
Avalik kord ja julgeolek
Majandus

872 150
10 000
1 580 788

Keskkonnakaitse

279 000

Elamumajandus

845 883

Tervishoid

22 458

Vaba aeg, kultuur

2 293 556

Haridus

7 447 840

Sotsiaalvaldkond

610 332

EELARVE KULUD 2022
Sotsiaal
5%

Üldvalitsemine
6%

Avalik kord
0%

Majandus
11 %

Keskkonnakaitse
2%
Elamu- ja
kommunaalmajandus
6%
Tervishoid
0%
Haridus
53 %

Kultuur, vaba aeg
ja sport
17 %

PÕHIVARA SOETUS objektide lõikes

2022. aasta

Teede rekonstrueerimine

335 000

Kergliiklusteede võrgustik

250 000

Bussiootepaviljonid

30 000

Teisaldatav generaator

15 000

Roosiaia uuendamine

91 000

Kiire internetiühendus

25 000

Luunja keskväljaku kellatorn

164 283

Luunja avalik staadion

400 000

Ühisveevärk ja -kanalisatsioon

150 000

Kavastu mänguväljak

13 000

Kaasav eelarve

40 000

Lohkva miniramp (alus ja varjualune)

15 000

Luunja noortekeskuse rekonstrueerimine
Lasteaia Midrimaa rekonstrueerimine

335 000
1 640 000

Luunja Keskkooli seadmed Klass+

87 000

Luunja Keskkooli renoveerimine,
mööbel, algklasside maja projekt

200 000

Hajaasustusprogramm
Kaare tee projekteerimine
Tänavavalgustus

50 000
7 000
40 000

Luunja jõesadama puhkeala

244 700

Kantsi keskuse monoliitkai

24 000

Sepikoda

106 000

Lohkva spordihall

279 000

intressikulu
KOKKU INVESTEERINGUD
OBJEKTIDE LÕIKES

90 800
4 631 783
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Luunja sadama atraktiivne väliala
Maastikuarhitektid on koostanud Luunja
sadama väliala projekti, millega anti sadamaala kujunduspõhimõtted edasiseks
ning lahendati vertikaalplaneerimine.
Selle projekti ja ka varasemate projektide ning sadama puhkeala lõplikuks
teostuseks on esitanud SA Luunja Jõesadam mitmeid projektitaotlusi rahastuse saamiseks. Esiteks sai esitatud väga
mahukas projektitaotlus nii sisu kui ka
idee poolest EASi (Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus) „Turismisektori tootearenduse toetuse“ meetmesse. Positiivse otsuse korral on sellest meetmest
võimalik sadamaala arenduseks saada
199 699,50 eurot (toetuse määr 70%).
Järgmisena kirjutati taotlus Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi 2014–2020
(EMKF) meetmesse „Kogukonna juhitud
kohaliku arengu strateegia rakendamine“.
Taotluste esitamine ja esmane menetlemine toimub MTÜ Peipsi Kalanduspiirkonna Arendajate Kogu (PKAK)
meetme „Kalanduspiirkonna kohaliku
arengu strateegia rakendamine“ kaudu.
Positiivse otsuse korral on toetuse suuruseks 63 134,03 eurot (toetuse määr 50%).
Kolmas projektitaotlus esitati regionaalsete investeeringutoetuste programmi
„Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse (MATA)“.
Toetuse suurus on 266 000 eurot (toetuse
määr 75%).
Luunja sadama väliala arenduse
eesmärgiks on pakkuda terviklik väliruumi lahendus sadamaalale, muuta
see atraktiivseks õueruumiks, mis oleks
kutsuv nii kohalikule elanikule, kui
mõjuks kutsuvalt ka jõge mööda reisijale. Üheks eesmärgiks on ka aktiveerida
sadamaala selliselt, et sellest saaks meeldiv ajaveetmise koht, hea avalik ruum,

Pink-valgusti „Lutsukivi“. Foto: Keha3

mis inimesed kaugelt ja lähedalt kokku
toob.
Sadam muutub nii jõeäärseks
väljakuks, kus saavad kokku need, kes
on teel, need, kes teele asuvad ja need,
kes vajavad lihtsalt mõtlemiseks ja olemiseks väikest pausi. Projekti tulemusel
luuakse Luunjasse hea avalik ruum, mis
pakub tegevust, aga ka võimalust niisama
looduskaunist Emajõe kallast vaadelda.
Kujunduskontseptsioon lähtub jõe ja
liikumise ideestikust, seda väljendavad
nii vooglevad jooned ehk lained asfaltteel kui lutsukive meenutavad valguspingid lainete sees. Sadama idaserva
on kavandatud trepid, mida mööda
saab kavandatud väljakult laskuda alla
sadamakaile. Praegu see ühendus puudub. Trepid on ruumiliselt seotud uue
jalakäijatele kavandatud rajaga, mis loob
turvalise ja meeldiva ühenduse Luunja
asula ja sadamaväljaku vahel. Lisaks rajatakse nii vee- kui ka maismaasõidukeid
teenindav tankla, mis loob täiendavad
võimalused nii kohalikele elanikele kui
ka turistidele, kes vajavad nii veesõidukite
kui ka maismaasõidukite (autod, bussid, matkaautod) tankimist. Väljakule
lisatakse kaks merekonteineri mõõdus
katustatud läbipaistvat konstruktsiooni,
mis pakuvad loovat tegevust kõigile
sadamaväljakut külastavatele eagruppidele. Raamide sees on kiigemets ja köielabürint. Oluline on, et raamid oleks
katustatud ja pakuks varju vihma eest,
samas ei tohi need varjata vaadet ajaloolisele mõisakompleksile. Külastajate turvalisuse tagamiseks luuakse multifunktsionaalne piire, mis eraldab madalamal
tasandil asuva kai väljakualast. Piire on
vajalik liiga hoogsalt ringi liikuvate külastajate turvalisuse tagamiseks. Kavandatud

piire kannab ühtlasi infosildi-maamärgi
funktsiooni, infosildile perforeeritakse
tekst „LUUNJA SADAM“, mis ühtlasi
valgustatakse, et see pimedal ajal jõe
poole sadama maamärgina paistaks. Sadamaala kujundatakse selliselt, et jääks
ka avaramaid alasid näiteks kontsertide
korraldamiseks ja sadamat teenindavate
sõidukite liikumiseks. Sadamaalale paigaldatakse istumiseks pingid „Lutsukivi“.
Pingid on plastist ja seest valgustatud, mis
annab väljakule atraktiivsuse ka pimedal
ajal. Lutsukivid sobivad temaatiliselt hästi
jõeäärsele väljakule, loovad seose veega.
Praegu on sadamakai kaetud suhteliselt värskelt laotud korraliku betoonkiviga, seda osa projektiga ei muudeta, see
jääb üldjoontes selliseks, nagu ta on. Väljak on haljastuse saartega jagatud väiksemateks, inimmõõtmelisemateks osadeks.
Uus väljakuosa kaetakse asfaldiga, mis
peab kandma sadamakaid ja laevu teenindavaid sõidukeid. Väljakuosa katteks
on kavandatud asfalt, millele on mängulisuse loomiseks ette nähtud lainetavate
triipude joonimine. Jooned on suunatud
jõe poole, sümboliseerivad lainetamist.
Slipi juurde rajatakse mobiilne tõkkepuu.
Jõesadamaala on arendatud etappidena, millest esimesena valmis sadamas
paatide vettelaskmise slipp ning sinna
on paigaldatud ujuvkaid, kus sildujaid
on vastu võtmas ligi 50 kohta. Luunja
jõesadam on olnud viimastel aastatel
atraktiivne puhkekoht ja siia on leidnud
tee paljud vett mööda liikujad ning praegu on vajadus luua juurde vähemalt 50
paadikaikohta, et hooajal ära teenindada
piirkonda saabuvad veealused.
Luunja vald ja SA Luunja Jõesadam
otsivad aktiivselt uusi võimalusi nii jõesadamaala kui Luunja puhkeala arendamiseks. Lisaks sadamaala arendamisele
tehakse korda ka lähedalasuvaid hooneid ning luuakse võimalusi uuteks töökohtadeks ning uute tegevuste pakkumiseks kohalikule kogukonnale ja
elanikele. Luunja jõesadama atraktiivsus
tõuseb aasta-aastalt, mis toob piirkonda
järjest rohkem inimesi ning samas loob
võimaluse tekkinud tulubaasil valda ja
piirkonda veel rohkem edasi arendada
populaarse veeturismi sihtkohana.
Kaire Vahejõe
EASi ja MATA projektide projektijuht

Nr 3 (302) Märts 2022

VALLA ELU / TEATED

7

Luunja vald alustab kaasava eelarvega
Sel aastal alustab Luunja vald
kaasava eelarve korraldamist,
mis on juba varasemalt üle Eesti
populaarsust kogunud.
Kaasava eelarve eesmärgiks on kogukondade koostöö võimendamine ning
uute ideede elluviimine. Kaasava eelarve protsess aitab välja selgitada elanikele
olulised teemad, objektid või kitsaskohad.
Juhul kui mõni esitatud ettepanek ei saa
rahastust kaasava eelarve käigus, võib idee
valla järgnevate aastate eelarvetesse jõuda.
Vallaelanikele annab kaasava eelarve
protsessis osalemine võimaluse kokkulepitud summas valla eelarvet kujundada,
tehes ettepanekuid, mis edendavad vallaelu, ning osaledes hääletusel parimate
ettepanekute väljaselgitamiseks.
Käesoleval aastal on kaasava eelarve
suuruseks 40 000 eurot. Ettepanekuid
saavad esitada kõik Luunja vallaga seotud inimesed või asutused. Arvestada
tuleb, et rahastatava idee maksumus peab
olema vähemalt 10 000 eurot. See on oluline, kuna väiksema summaga ei ole tõenäoliselt võimalik viia ellu tegelikult valla
arengusse panustavaid investeeringuid,
mis oleksid võimalikult paljudele elanikele kasulikud. Rõhutada tuleb, et ürituste
korraldamist ei rahastata – tegemist peab
olema pikaajaliselt vallaelanikele kasuliku
ideega.
Kaasava eelarve menetlus on jaotatud nelja ossa. Esiteks ootame nelja
nädala jooksul võimalikult palju asjalikke ettepanekuid. Seejärel analüüsib

komisjon esitatud ettepanekuid põhjalikult ning valib välja kuni kümme ideed,
mis suunatakse rahvahääletusele. Enne
rahvahääletuse algatamist korraldatakse
ettepanekute tutvustusüritus, kus ettepanekute esitajad saavad avalikkusele
oma ideid lähemalt tutvustada ning
vastata küsimustele. Pärast seda avame
hääletuse VOLIS-e infosüsteemis. Kui
kellelgi puudub võimalus elektrooniliselt
hääletada, saab seda teha muul viisil,
millest anname teada enne hääletuse algust. Hääletada saavad kõik Luunja valda
sisse kirjutatud ja vähemalt 16-aastased
isikud. Enim toetust kogunud ettepanek
või ettepanekud viiakse ellu vallavalitsuse
ja idee esitaja koostöös. Olenevalt võitnud idee elluviimisele kuluvast rahast,
võib olla võimalik teoks teha ka teise või
isegi kolmanda koha saavutanud ideed –
eesmärgiks on ära kasutada kogu 40 000
eurot vastavalt vallaelanike soovidele.
Elluviidav ettepanek ise peab kindlasti olema avalikes huvides, mis tähendab, et ka vallaruumis avalikus kasutuses. Samuti peab see olema elluviidav
2022. aasta jooksul. Järgnevatel aastatel
plaanime rahastatavad ideed välja valida
juba enne uue aasta algust ja siis on meil
rohkem aega ideede elluviimiseks. See
tähendab, et 2023. aasta kaasava eelarve
algatame juba 2022. aasta sügisel.
Nagu eespool öeldud, analüüsib
ja hindab esitatud ettepanekuid vallavanema poolt moodustatud komisjon,
kes saab vajadusel oma töösse kaasata ka
ettepaneku valdkonnale vastava eksperdi. Komisjon lähtub oma analüüsis neljast

põhilisest kriteeriumist: vajalikkus ja olulisus vallale, teostatavus käesoleva aasta
jooksul, ettepanekust kasusaajate hulk
ning varasemalt piirkonda tehtud valla
investeeringute suurus. Kõik komisjoni
tehtud otsused saavad olema põhjendatud
ning lähtuvad üksnes Luunja valla elanike
huvidest. Otsuste põhjendused ja hindamise tulemused tehakse kõigile avalikuks.
Kuna Luunja vald korraldab kaasavat
eelarvet esimest aastat, siis kindlasti on
teretulnud ka kõik ettepanekud protsessi
enda või tingimuste osas ning saame järgnevatel aastatel ka vajalikke muudatusi
ette võtta. Meie eesmärgiks on kaasata
võimalikult palju valla elanikke ning
panustada ka jätkuvalt valla arendamisse – soovime, et saaksime kõik koos
sellest lähtuda ning ikka Luunja valda
paremaks muuta.

Olulised kuupäevad
• 21.03 kuni 17.04
Ettepanekute esitamine
• 18.04 kuni 01.05
Esitatud ettepanekute
analüüsimine ja hindamine
• 02.05 kuni 08.05
Ideede tutvustamine
• 09.05 kuni 15.05
Hääletamine

Lisainfot leiab Luunja valla kodulehelt.
Marko Jaeger
vallasekretär

Teadaanne Sirgu küla elanikele
Kohaliku omaalgatuse programmi taotlusi saab esitada kuni 1. aprilli kella 16.30-ni. Taotlusi saab esitada
kogukonna arengu meetmesse ning investeeringute
ja kogukonnateenuste arendamise meetmesse. Taotleda saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotlused esitatakse keskkonnas
https://etoetus.rtk.ee.
Programmi infopäev toimub 8. märtsil.
Täpsem info kodulehel https://www.tartumaa.ee/programmid.
Lisateave: Heili Uuk, tol@tartumaa.ee, tel 5886 2500.
Taotluse sisulist koostamist nõustab Tartu Ärinõuandla
konsultant Kadri Pau, kadri.pau@arinouandla.ee.

Sirgu küla külavanem kutsub sirgukaid küla asja arutama.
Tähelepanu all on see, mida lähiaastatel teeme ning milliseid ehitisi saame ja tahame külas näha.
Koosolek toimub 8. aprillil kl 18.30 küla kasutuses oleval
külaplatsil, mis on poolel Sirguaru teel.
Pane end soojalt riidesse ja tule kohale. Palun vaata, et naaber ka tuleks ja julgusta kindlasti meie uusi elanikke ka
tulema! Täiendav info külavanemalt.

ni!
e
s
i
m
u
Koht

Palbo Vernik
Sirgu külavanem
Tel 502 0417
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Valla suurimad investeeringuobjektid valmivad
Valla kahe mahukaima investeeringuobjekti – spordihalli ja
keskkooli – ehitustöödega seonduvalt on enne tööde ülevõtmist
vaja jõuda tellijat rahuldava lõpptulemuseni.
Ühelt poolt mõistame, et ehitusturul on
praegu keeruline seis – hinnad on kõvasti
tõusnud, ehitajatel pole lihtne võetud
kohustusi täita. Teisalt peab vald tellijana siiski seisma selle eest, et saada parim
võimalik tulemus iga objekti puhul.
Valla jõuline sõnum kõikide ehitustööde puhul on see, et me ei võta üle
puudulikult tehtud töid ning ei tee järeleandmisi kvaliteedi osas. Tellija nõudlikkus ja järjekindlus loob eelduse, et
tellijat võetakse tõsiselt ning kõik kavandatu saab tehtud vastavalt kokkulepitule,
tellija soovidele ja vajadustele.

Luunja Keskkooli ruumide
renoveerimine
Luunja Keskkooli A-korpuse rekonstrueerimistööde teostaja AS Eviko on
ületanud tööde valmimise tähtaega kokku ligi kolme kuu võrra, olles soovinud
korduvalt objekti tellijale üle anda. Kuid
sellisel kujul vald töid vastu pole võtnud.
Põhjuseks mitmed puudused, eelkõige
kohati ebakvaliteetne viimistlus. Töövõtja

ei ole nõustunud mitmete meie märkustega. Oleme andnud töövõtjale hoiatuse
koos nõudega puudused likvideerida ja
anda tellijale üle nõuetekohane ehitusdokumentatsioon. Mõnede vaegtööde
osas fikseerime uued tähtajad ja need
tuleb teha esimesel võimalusel viisil, mis
õppetööd ei häiri.
Vald saab küll kasutada töövõtja suhtes õiguskaitsevahendeid ja sanktsioone,
kuid eelmise vallavalitsuse poolt sõlmitud
nõrk leping sanktsioonide osas ei anna
antud juhul tellijale piisavalt mõjusaid
rahalisi hoobasid.
Kooli ruumide renoveerimisel kavandatud lahendused on sisult kaasaegsed,
funktsionaalselt ja visuaalselt väga head.
Oluline on nüüd tagada ka nende kvaliteetne teostus, et saavutada maksimaalne
efekt valla panustatud raha eest.

Lohkva spordihall
Tegemist on valla hetkel suurima investeeringuga. Ka seda objekti on ehitaja

Luunja jõesadama 2022. a navigatsiooniperioodi kaikoha hooajatasud
Navigatsiooniperiood 1.05.2022–31.10.2022
Täishooaeg
• Kuni 6 m pikkused alused 650 eurot (koos käibemaksuga);
*550 eurot Luunja valla elanikule (koos käibemaksuga).
• Üle 6 m pikkused alused 750 eurot (koos käibemaksuga);
*650 eurot Luunja valla elanikule (koos käibemaksuga).
• Hooaja hind sisaldab: kaikoht, videovalve, joogivesi, WC, prügivedu, elektrivarustus.
Külaliskoht
Külaliskoha kasutamine tasuta 48 h ainult etteregistreerimisel, saates SMSi numbrile
516 6213.
INFO: Kahjuks on alanud hooajaks kaikohad juba kõik välja müüdud, kuid planeeritud on luua sel aastal 50 lisakohta. Kindlasti saab olema neile Luunja valla elanikel
eelisjärjekord.
Lisainfo ja kohtade broneerimine
Luunja Jõesadam SA
Sadama haldusega tegeleb juhatuse liige Lenno Tobreluts.
E-post: sadam@luunja.ee, telefon: +372 516 6213

soovinud korduvalt vallale üle anda, kuid
tööde teostuse kvaliteet on seda tõsiselt
pidurdanud.
Täieliku selguse saamiseks oleme
tellinud erapooletu eksperdihinnangu
kogu ehitusprotsessi kohta. Valmiv põhjalik audit annab meile aluse järgnevateks
otsusteks. Lähiajal valmib lõplik detailne nimekiri kõikidest puudustest ning
fikseerime, millised tööd on vaja teha
ümber ja millised täiendavalt. Puudusi
tuleb ehitamisel ikka ette, aga kõike on
võimalik lahendada ja korda teha. Antud
juhul on suurimaks probleemiks mitte
niivõrd puuduste olemasolu, vaid töövõtja soov vaielda, pretensioone tagasi
lükata ning konstruktiivset dialoogi mitte
pidada. Teisiti aga pole võimalik korraliku tulemuseni jõuda. Viimaks on siiski
hakanud jää liikuma, loodame ehitajaga
probleemid lahendada ja peagi korraliku
tulemuseni jõuda.
Sellest tulenevalt võtab spordihalli valmimine lisaaega, samuti lisavahendeid. Täiendavalt on vaja teha sisekujundus, soetada sisustust jm.
Aare Anderson
vallavanem

Vald paigaldab
uusi bussiootepaviljone
Vallavalitsus kavandab tänavu paigaldada uusi bussiootepaviljone.
Luunja alevikus kooli juures asuvasse
peatusse on paviljoni varasemalt lubatud ning see töö tuleb nüüd kiiremas
korras ära teha. Vabandame elanike
ees, kellele antud lubadus on täitmata.
Samuti on kavas paigaldada paviljone
Lohkvas paiknevatesse peatustesse,
kus ühistranspordi kasutajaid tuleb
üha juurde.
Aare Anderson
vallavanem
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Ohutute ja mugavate liiklemisvõimaluste loomine
on vallale tähtis
Luunja vallavalitsus on seadnud prioriteediks mitmete muret tekitanud kohtade
liiklusolude parandamise. Tihti tuleb
lahenduste väljatöötamisel ja elluviimisel
pidada läbirääkimisi paljude osalistega,
mis võtab päris kaua aega, kuid lõpptulemus ohutuma liiklemise nimel on
ootamist väärt. Praegu on töös mitmed
pikemaajalisemad projektid, millest saab
juba lähemalt teada anda.

Kergliiklustee Luunja alevikus
Detsembris kinnitas Vabariigi Valitsus
„Riigiteede teehoiukava 2021–2030“,
milles on uus meede „Säästlikumaid
liikumisviise soodustava taristu rajamine“. Meetme eesmärk on riigiteede
taristu kvaliteedi parandamine, et luua
võrdsed liikumisvõimalused erinevatele
liiklejatele ja soodustada ning võimaldada säästlike liikumisviiside kasutamist.
Ka Luunja vald esitas oma ettepanekud
sellesse meetmesse ja nüüd saame häid
uudiseid jagada. Transpordiamet analüüsis metoodika alusel kõiki laekunud
ettepanekuid ning kinnitas aastateks
2022–2023 objektide nimekirjad, kuhu
pääses ka Luunja alevikku ja Räpina
maanteed ühendav 1,43 km pikkune
kergliiklustee.

Kava kohaselt saame projekteerida
ja ehitada kergliiklustee Luunja kooli
juurest kuni Tartu-Räpina maanteeni.
Tee prognoositav maksumus on veidi alla
300 000 euro. Praegu käivad läbirääkimised eramaaomanikega tee jaoks vajalike maade küsimuses. Sellele järgneb
hanke väljakuulutamine ja suve hakul
peaksime ehituslepinguni jõudma. Valla
soovil ehitatakse ka maanteelt alevikku
suunduvad juurdepääsud ja künnis kooli
bussipeatuse juurde.

liikluskoormusega probleemiks ei olnud.
Seepärast on väga kasulik, kui vallaelanikud meile oma liiklusega seotud ettepanekutest teada annavad. Nii saame
väiksemad mured kiiremini oma jõududega lahendada ja suuremate jaoks erinevaid ressursse planeerida.
Suuresti tänu elanikelt tulnud tagasisidele on vallavalitsus esitanud Tartumaa
liikluskomisjonile liiklusohtlike objektide
kordategemiseks ettepanekud, mis omakorda edastatakse Transpordiametile.

Ihaste nelja tee ristmik
Aastaid on suurt peavalu valmistanud
Ihastes linna ja valla piiril asuv ajale jalgu
jäänud Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee,
E. Wiiralti tänava ja Kasesalu tee ristmik,
mis vajab kiiresti kaasajastamist. Luunja
vald on läbirääkimisi pidanud Tartu linna
ja Transpordiametiga, mille tulemusel on
lähiajal oodata Transpordiametilt ristmiku ümberehituse projekti. Tulevikus
peaks selles ohtlikus kohas liikluse sujuvamaks ja mugavamaks muutma hästi
planeeritud ringristmik.

2023. aasta nimekirja koostamiseks on
esitatud:
– Lohkva kogukonnakeskuse ja spordihoone juurde ohutu teeületuskoha
loomine;
– Luunja kooli ees olevale maanteele
kiirustõkke paigaldamine;
– Rõõmu-Viira tee algusesse kiirusmõõtja paigaldamine;
– Põvvatu-Luunja teele kergliiklustee
ja Hobunurme tee ülekäigukoha ja
valgustuse rajamine.

Elamurajoonide kiire areng on välja toonud mitmeid liiklemise ja ohutusega seotud kitsaskohti, mis varasema väiksema

Ohutut liiklemist!
Tarvo Laas
abivallavanem

Lohkva-Kabina-Vanamõisa tee, E. Wiiralti tänava ja Kasesalu tee ristmik, mis vajab kiiresti kaasajastamist. Foto: Reet Käärik
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Nutikalt edasi. Klass+
Euroopa Sotsiaalfondi toetusel toimuv
kolme kooli koostööprojekt „Nutikas
digipööre” jätkub, et koolid ja õpilased
saaksid juba varsti õppetegevusi rikastada uute ja põnevate digivahenditega.
Jaanuari- ja veebruarikuus on projektijuhid koostöös Luunja valla arendusnõuniku ja finantsjuhiga usinalt tegelenud seadmete tellimisega ja veebruari
lõpus olid esimesed vahendid juba meie
koolidesse saabunud.
Projekti raames korraldati 2. märtsil
Luunja Keskkoolis esimene koolituspäev,
mille eesmärk on soodustada VR-prillide,
TTS käsimikroskoopide ning Sphero
RVR robotite aktiivset ja eesmärgipärast
kasutust õppetöös.
Lisaks on meie projektimeeskond laienenud ja saime projekti koolidesse tööle
usinad kooli koordinaatorid, kelle põhiülesanneteks on koolides nutiõpilaste
süsteemi algatamine ja arendamine.
Idee on, et nutiõpilastest saaksid õpetajatele n-ö noored kolleegid, kes saavad
esmased teadmised ja oskused koolis
olemasolevatest digivahenditest ning on
vajadusel õpetajatele toeks nende kasutamisel. Veel saavad nad aidata teiste
võimalike digiprobleemidega, mis igapäevaselt klassiruumides on esile kerkinud, ja näiteks ka tehnilise toega ürituste
korraldamisel. Peale selle, et nutiõpilased
saavad aidata kaasa oma kooli edendamisele, saavad nad ka vabatahtliku töö
kogemuste pagasi, mida saab hiljem enda
CV-s ära märkida.

Luunja Keskkooli direktor ja õpetajad VR-prillidega.

Loodame, et värvilise kevade saabumisega õnnestub meie projektimeeskonnal nakatada ka teisi meie innukate
ideedega kaasa tulema, sest see kõik on ju
meie kogukonna ja laste tuleviku heaks.
Tea Hermann

Arendav ja loov –
see on Luunja kool

Klass+ projekti seadmed järjest saabuvad. Fotod: Tea Hermann

Nr 3 (302) Märts 2022

11

HARIDUSELU

Luunja Keskkooli gümnaasiumisse
kandideerimine on alanud

Hea Luunja
Keskkooli vilistlane

Luunja Keskkooli 10. klassi vastuvõtt toimub põhikooli lõputunnistuse, elektroonilise testi ja vestluse tulemuste alusel.

Kui tunned huvi Luunja Keskkoolis
toimuva vastu ja soovid panustada
kooli arengusse, siis oled oodatud
25. märtsil kell 17.30 toimuvale
kohtumisele kooli esimese korruse
auditooriumis. Direktor Toomas
Liivamägi annab ülevaate kooli hetkeolukorrast, arutame võimalusi kooli
arengus kaasa lüüa ning valime esindajad vilistlaste kogusse. Lisaks teeme
väikese ringkäigu äsja renoveeritud
korpuses.

22. aprillil 2022 sooritatakse e-testid Eksamite Infosüsteemis (EIS). Test
toimub koolides. Samad testid sooritavad samal ajal Tartu linna gümnaasiumitesse kandideerivad õpilased.
Sisseastumistest toimub kell 10.00–12.00 eesti keeles ja matemaatikas.
Luunja Keskkooli 10. klassi kandideerimiseks tuleb esitada avaldus hiljemalt 28. märtsiks 2022. Avalduse saab esitada veebis.
Lisainfo Luunja Keskkooli kodulehel www.luunja.edu.ee.

Urmas Pärnalaas

Riigikaitseõpilased gümnaasiumide laskevõistlusel
20. veebruaril osalesid Luunja Keskkooli
riigikaitseõpilased Tartu Tamme Koolis
toimunud Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale pühendatud gümnaasiumide
laskevõistlusel. 10. klassi õpilased Grettel
Liis Raudsepp, Katre Puksa, Stefan Allev,
Rasmus Markus ja Markus Merila panid end proovile nii meeskondlikus kui
ka individuaalses arvestuses erinevates

kategooriates: laskeimitaator, õhupüstol
seistes, õhupüss lamades ja istudes ning
sõjaline kiirlaskmine õhupüstoliga. Parima tulemuse tõi individuaalselt ära just
viimases kategoorias Grettel Liis Raudsepp, kes saavutas tüdrukute arvestuses
auhinnalise kolmanda koha. Luunja
Keskkool jäi võistkonnana 9. kohale.
Õpilaste jaoks oli see kindlasti huvi-

Gümnaasiumide laskevõistlus Tartu Tamme Koolis. Foto: Tanel Pedaru

tav kogemus ja hea vaheldus tavapärasele
õppetööle, mis loodetavasti äratas nii
mõneski neist huvi laskespordi vastu
tervikuna.
Tanel Pedaru
leitnant reservis
Luunja Keskkooli riigikaitseõpetaja
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Luunja Keskkooli sõbrapäevaballil kuulutati välja
aasta õpilane ja aasta lemmikõpetaja 2021
Luunja Keskkooli õpilasesindusel on
olnud mitu aastat traditsioon korraldada jõulude eel kooliball ning vedada
eest aasta õpilase valimisi. Aastal 2019
lisandus aasta lemmikõpetaja valimine.
Oleme juba harjunud, et koroonaviiruse levik on viimase kahe aasta jooksul pidevalt plaanidesse korrektuure
teinud. Nii ei ole kaks viimast aastat
õnnestunud jõuluballi korraldada. Eelmisel õppeaastal tekkis mõte jõuluballi
asemel kevadball korraldada, kuid ka see
ei osutunud võimalikuks. Sel aastal aga ei
andnud õpilasesinduse noored alla ning
18. veebruaril toimus Luunja Kultuuri- ja
Vabaajakeskuses Luunja Keskkooli sõbrapäevaball.
Kauaoodatud balli peaesinejaks oli
alles sügisel Luunjas koolikontserdiga
külas käinud Jaagup Tuisk. Lood olid küll
veidi kiiremad kui ballil tavapärane, kuid
tantsupõrand täitus kiirelt. Muusika vahel
naerutas nii õpilasi kui õpetajaid Comedy
Estonia koomik Aleksandr Popov ning
õhtut lõpetav DJ Toomas Lääts oleks
justkui kella kiiremini tööle pannud –
viimane tund möödus lennates. Enne
diskot kuulutati pidulikult välja Luunja
Keskkooli aasta õpilane 2021 ning õpilaste valitud aasta lemmikõpetaja 2021.
Aasta õpilase valimised toimusid
veebruarikuus. Kandidaate said esitada
nii õpilased kui õpetajad. Aasta õpilase
tiitli vääriliseks peeti üle kolmekümne
õpilase, kellest enim tõusis esile kolm
kandidaati: Kirsi Laaniste 9.b klassist,
Verner Karu 10. klassist ning Victoria
Unuks 12. klassist. Aasta õpilase tiitli
pälvis abiturient Victoria Unuks.

Kaasõpilased on Victoria kohta öelnud järgmist: ta on sõbralik, toetav, tark,
vastutustundlik, teeb palju, on aktiivne
õpilasesinduse liige. Tiitli üleandmisel
lisas huvijuht Heli Erik aasta õpilast 2021
iseloomustades, et ta on eriti aktiivne
olnud viimasel aastal, oli tähtsas rollis
õpetajate päeval (õppealajuhataja) ning
oli ka sõbrapäevaballi korraldamisel üks
suuremaid eestvedajaid.
Juba kolmandat aastat korraldas
õpilasesindus ka aasta lemmikõpetaja
valimise. Kandidaate said esitada kõik
5.–12. klassi õpilased ja lemmikõpetajana
toodi välja üle 20 õpetaja. Üsna ülekaalukalt osutus lemmikõpetajaks 2021
eesti keele ja kirjanduse õpetaja Tõnu
Tender.
Õhtujuhid tõid ballil välja, et õpetaja
Tõnu Tender on õpilastele kõige enam
silma jäänud iseloomu ja õpetamisviiside
poolest. Tema positiivsus on nakkav ning
mõttemaailm üllatuslikult lai ja huvitav.
Õpilased iseloomustavad teda ka järgnevate lausetega:
Ta tunnid on väga põnevad ja harivad, ta oskab igal teemal kaasa rääkida.
Näeb vaeva tundide ettevalmistusega,
on mõistev, rahulik, laia silmaringiga
ning õpetab hingega.
Alati vastutulelik ja naeratus näol,
hoolib õpilastest ja on heatahtlik.
Muheda olemisega, kannatlik õpetaja
ja annab endast parima, isegi kui õpilased
samaga ei vasta.
Üks õige ball ei möödu üllatusteta.
Seekordseks balli üllatuseks oli õpetajate
ansambli esinemine. Koos muusikaõpetaja Signe Hanseni, kehalise kasvatuse

Jaagup ning Kristjan tuisutasid kiirelt tantsupõranda inimesi täis

õpetaja Martin Pihli ning ajalooõpetaja
Silver Nerpsiga astus lavale ka äsja välja
kuulutatud aasta lemmikõpetaja Tõnu
Tender.
Balli korraldusmeeskond tänab kõiki
toetajaid ja sponsoreid, kes aitasid ballil
teoks saada: Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskust, Luunja Keskkooli, AS-i Grüne
Fee Eesti, põgenemistubasid Escape Tartu
ja Escaper, ilutulestikukeskust Arnika
ning kohvikut Mrs Waffle.
Heli Erik
Luunja Keskkooli huvijuht

Lemmikõpetaja 2021 Tõnu Tender

Aasta õpilane 2021 Victoria Unuks
Fotod: Angelina Davõdov
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Midrilinnud Luunjas
Oleme Luunja lasteaia Midrimaa Midrilindude rühm. Olete meid kindlasti näinud Luunjas ringi kõndimas. Lapsed
oskavad juba kenasti jalutusussi alevikku
avastama viia.
Lapsed on kahe-kolmeaastased.
Rühmas on palju poisse ja võib-olla
sellepärast ka palju ronimist, jooksmist,
autodega võidusõitu, üksteisega mõõduvõtmist ning avastamis- ja katsetusrõõmu. Kõige tähtsam on õppida olema
koos kaaslastega, saada ise hakkama
söögilauas, tualetis, riietumisel.
Kõike seda me õpimegi.
Kuid me oleme ju osa suurest lasteaiast ning selle tegemistest. Ka meil on
oma projektid, mis teevad päeva lasteaias
põnevamaks ja tarkusterohkeks. Praegu
on meie projektiteemaks MINA. Lapsed
teavad, kus on neil pea, käed, silmad, kõrvad ning saavad aru, et kõrvad kuulevad
laulu, suu laulab kaasa, käed plaksutavad
või mängivad laulule kaasa rütmipilliga,
jalad viivad tantsule. Lapsed mõistavad,
et mõnikord oleme rõõmsad või kurvad,
oskavad lugeda kaaslase näolt tundeid ja
nendega arvestada ning suudavad rääkida oma tunnetest. Õpime koos mängima
ja kordame aina üle, kuidas kasutada igapäevaelus kauneid sõnu „palun”, „aitäh”
ja „tere”.
Me teame, et kõigil on kodu ja nii
uhke tunne oli näidata oma kodu pilti ja
sellest ka kaaslastele rääkida.
Meie rühma asukoht Luunjas kaupluse majas rõõmustab meid sellega, et
oleme loodusele nii lähedal. Jälgisime,
kuidas suvest (esimesed koosmängud
liivakastis meie mänguaias) sai sügis
(vaatlesime värvilist lehesadu ja täitsime
kevadele mõeldes istutuskastid lehtedega,
kuhu istutame kevadel lilled) ja siis talv
(lumememmede tegemine, lindude toitmine ja jälgede uurimine lumel).
Rühma aknal on lindude söögimajad.
Tegime ise linnutoitu, jälgisime, kes meie
kaetud lauas söömas käivad. Võtsime osa
üle-eestilisest talilindude loendusest.
Kas teie teadsite, et Luunja pargis elavad
rasvatihased, salu- ja sinitihased, leevikesed, puukoristajad, suur-kirjurähnid,
valgeselg-kirjurähnid? Meie nüüd teame!
Osaleme tervise- ja loodusnädala
tegemistes. Just oli toiduteemaline nädal ning me käisime Luunja kaupluses
ja valisime vilju, mida uurisime, valmis-

tasime salatit – kõik söödi ära! Saime
teada, mis on toidupüramiid, õppisime
taldrikureeglit, uurisime aasta kala ahvenat ning aina mängisime söögitegemist ja
lauakatmist.
Meie lasteaial on palju erinevaid
võimalusi digivahendite kasutamiseks.
Sama teeme meiegi – igapäevaselt saavad
vanemad lugeda rühma sündmustest ja
vaadata fotosid Eliisist. Otsime arvutist
lisa oma teadmistele, ega me muidu ei
teakski, et selline tore rähn nagu valgeselg-kirjurähn on olemas. Uurime loomi
ja linde 3D-kujutiste abil tahvelarvutist.
Võlusime rühma karu, kes kõndis mööda
karu jälgi.

BeeBot rändas mööda Eestimaad ja
teadsime täpselt, kus on meie pealinn
Tallinn, kus Tartu ja Luunja.
Lähedus loodusega lubab meil osaleda ka üle-eestilises projektis „Tere,
kevad!”. Lumikellukesed on juba nähtud
ja, uskumatu küll, peagi näeme võililli ja
pääsukesi!
Midrilindude rühma päevad on täis rõõmu ja tegutsemist. Sama soovime ka teile,
head lugejad!
Midrilindude rühma õpetajad
Tiina Pern ja Annika Kallas

Lindude toidulauad rühma akna taga on kaetud. Foto: Tiina Pern

BeeBotid Eestimaal rändamas. Foto: Annika Kallas
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Luunja raamatukogu tuisukuust linnukuusse
Veebruari lõpp oli Luunja
raamatukogus tavapärasest
vaiksem. Vaatamata kõigele on
raamatukogu avatud ja oled
alati teretulnud!
Lisaks tavapärasele lugejateenindusele
võib kindel olla selles, et igal kolmapäeval
saab Luunja raamatukogus kokku Eatute
kogemusklubi 50+. Rääkisime kommetest, unest, iidolitest ja Aleksei Turovski
paeluvast elust ning loomingust; teatrist
elus ja eluteatrist.
Mai keskpaigani kestab veel „Lugemisisu“ hooaeg. Kuigi koolivaheaeg ja koroona panid klasside ühiskülastused
raamatukogusse väikesele pausile, loevad
ja täidavad Luunja valla usinad noored
lugejad siiski asjatundlikult oma lugemispasse. Ikka võiduka lõpu poole!
Selle õige lasteraamatu leidmist hõlbustavad jätkuvalt hea lasteraamatu ja
hea noorteraamatu kleepsud raamatu
esikaanel. 2021. aasta parimad on juba
Luunja raamatukogus ootamas!
Aitäh vanematele, kes järjepidevalt
raamatukogust oma lastele raamatuid
otsivad. Vahel on see otsing päris keeruline, kuna püütakse leida parimat. Ainus
soovitus selles olukorras: parima valiku
teeb laps ise, nii et ärgem valigem lapse
eest! Laps tegelikult ei vaja meie, täiskasvanute hinnanguid, et see raamat on
liiga paks/õhuke, sinu jaoks kerge/raske/
igav. Jätame lapsele valiku- ja vastutusõiguse ning hoiame lugemispisiku alles.
Vahetult enne valentinipäeva külastas
juba traditsiooniline Luunja kohvriraamatukogu taas Midrimaa lasteaeda.
Peab tunnistama, et raamatud lähevad
üha põnevamaks, lapsed üha uudishimulikumaks ja lasteaias veedetud aeg üha pikemaks ning kogemusrikkamaks! Oleme
Midrimaa õppejuhi ja õpetajatega sama
meelt – seda lugemispisikut tuleb veel ja
veel toita, et lugemisisu kauem kestaks.
Seetõttu olemegi sellest aastast raamatukogu ja lasteaia plaanid konkreetsemalt
sidunud. Luunja kohvriraamatukogu ei
tähenda enam pelgalt seda, et lasteaeda
saabub kohvritäis värskelt lõhnavaid
raamatuid, vaid teeme koostööd ka tähtpäevade, kirjandussündmuste ja lasteaia
õppekavas olevate teemade puhul.

15. märtsil tähistame just Midrimaal
emakeelepäeva. Seekord mängime keelemänge ja lasteaeda külastab kirjanik ja
karikaturist Urmas Nemvalts.
Veebruaris tähistasid kaks olulist lastekirjanikku oma uhkeid sünnipäevi: Tiia
Toomet sai 75 ja Ilmar Trull 65.
Ilmar Trull on eesti luuletaja, humorist, ristsõnade koostaja, illustraator
ja karikaturist. Luunjalaste jaoks on ta
eelkõige tuntud kui humoorikas värsimeister, kuna Ilmar Trull on Luunja valla

Karl Eduard Söödi nimelist lasteluuleauhinda lausa korduvalt võitnud.
Suur kummardus Tiia Toometile, kes
on toonud eesti lastekirjandusse põnevad
lood elust vanal ajal ning jutud mänguasjadest, kellega võib praegugi Tartu
Mänguasjamuuseumis kohtuda. Tiia
Toomet on ka Tartu Mänguasjamuuseumi üks asutajatest ning selle esimene
direktor.
Igaühel meist on mõni eriline
mänguasi. Lugu või mälestus, foto või
lausa mänguasi ise hoolikalt alles hoitud.

Luunja raamatukogu kuulutab välja konkursi „Luunjalaste mänguasjad“!
– Meenuta oma kõige esimest või kõige erilisemat mänguasja.
– Kas temast on ehk mõni foto, mida saad jagada?
– Pane kirja üks selle mänguasjaga seotud lugu. Lugu võib olla juhtunud päriselt,
aga võid selle ka ise välja mõelda.
– Vanusepiirang puudub! Kes kirjutada veel ei oska, võib ka joonistada.
– Kui Sa enda arvates kirjutada ei oska, tule Luunja raamatukogusse, paneme
Sinu loo koos kirja!
– Töö tagaküljele lisa palun oma nimi, vanus ja kontaktandmed.
– Palun vormista oma töö A4 paberile, sest laekunud töödest valmib köidetud
raamat.
– Erilisemad tööd saavad erilisema tähelepanu!
– Palun saada/too oma töö Luunja raamatukogusse hiljemalt 1. juuliks 2022.
30. märtsil kell 17.00 oled aga oodatud Kellaviietee kirjanduskohvikusse. Seekord jagame lugemiselamusi Eesti Kirjanike Liidu romaanivõistluse võitnud
romaanidest.
Kiirusta aeglaselt heade raamatute seltsis!

Riina Belov, Luunja raamatukogu

Raamatukogu. Kohvritäis Ilmar Trulli ja Tiia Toometi raamatuid ootab Luunja
raamatukogus lugejaid suve alguseni! Foto: Riina Belov
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Luunja valla raamatukogude rännak
Raamatukogude aasta raames toimus
15. veebruaril Luunja valla raamatukogude väljasõit külastamaks naabervalla
Kastre raamatukogusid.
Rännak sai ette võetud, et tutvuda
raamatukogudega ja jagada oma töökogemusi.
Alustasime Roiu raamatukogust,
edasi Võõpste ja siis viimaseks Melliste
raamatukogu. Kõik raamatukogud võtsid
meid hästi vastu.
Igalt raamatukogult saime oma rännupassi raamatukogude templi ja töötaja
allkirja.
Oli tore ja meeldejääv väljasõit.
Ille Edenberg
Kavastu raamatukogu

Võõpste raamatukogus
imetlemas vana
kinoaparatuuri
Roiu raamatukogus
Vaade Melliste raamatukogu
teiselt korruselt.
Fotod: Riina Belov
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Kaitseliidu Põhja-Tartumaa malevkonna lipu õnnistamine
24. veebruaril toimus Tartus raekoja platsil Kaitseliidu
Põhja-Tartumaa malevkonna lipu õnnistamise pidulik tseremoonia. Koos Tartu linnapea ja Kaitseliidu juhtidega osales õnnistamisel Luunja vallavanem Aare Anderson, kes lõi naela lipu vardasse.
Põhja-Tartumaa malevkonna tegevuspiirkonnaks on
Emajõest põhja poole jäävad vallad, sh Luunja vald.

Malevkond on Kaitseliidu Tartu maleva üks aktiivsemaid
allüksusi, mis lisaks sõjalisele väljaõppele panustab oluliselt ka
maleva avalike ja värbamisürituste läbiviimisesse.

Vallavanem Aare Anderson Põhja-Tartumaa malevkonna uue lipu sisseõnnistamisel. Foto: Margus Ansu

Muinasjutu triatlon
Ühel õhtul 3 muinasjuttu!

"Lumivalgeke, Sõrve kuninga tütar" A.Kitzberg (1927)
Esitab Luunja Aidateater
"Kolm põrsakest" M. Punak (2020)
Esitab Aidakese noorem trupp
"Nahaparkal Kirõll" ukraina muinasjutt
Esitab vanaproua Loreida Võrumaalt.

Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses

1. aprillil kell 19.00
Pileti hind 6.- €/ 4.- € (õpilased)
Toetajad:

ja näitlejate perekonnad

Kodu Uudised
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Luunja vald saavutas Eestimaa talimängudel 2. koha
Luunja vald osales 14. Eestimaa
talimängudel Ida-Virumaal
ja saavutas väikeste valdade
arvestuses 2. koha.
Mängudel osales kokku 52 omavalitsust
ning Luunja valla võistkond saavutas
üldarvestuses 8. koha ja väikeste valdade
(alla 8000 elaniku) arvestuses 2. koha,
jäädes alla vaid Kiili vallale. Talimängude
võitjaks tuli Rae vald, talle järgnesid Tartu
linn ja Elva vald.
Luunja eest läks võistlustulle 35 sportlast, olles esindatud pea kõigil aladel.
Kokku tõid valla sportlased koju kaheksa medalit – kaks kulda, kolm hõbedat ja
kolm pronksi.
Individuaalsed tulemused olid järgmised:
MÄESUUSK
Tarmo Teder (M) – kuld
Madleen Lauk (N16) – hõbe
LUMELAUD
Mai Brit Teder – kuld
NAISTE KORVPALL – pronks

UJUMINE
Maksim Alteberg
(veteran 100 m, rinnuli) – hõbe
Artjom Alteberg
(M16, selili) – pronks
Artjom Alteberg
(M16, rinnuli) – hõbe
Artjom Alteberg
(M16, vabalt) – pronks
KABE
MALE
LAUATENNIS
SUUSATAMINE

9. koht
5. koht
11. koht
32. koht

Mäesuusatamises saavutas Luunja vald
üldarvestuses 2. koha. Lumelauavõistluse
puhul tuleb eraldi ära mainida Brit Mai
Tederit, kelle sõiduaeg oli kogu võistluse
parim.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus
tänab spordialade entusiaste, kes panustasid Luunja valla esinduse kokku saamisesse. Suur tänu, Kalle Peebo (male,
kabe), Tarmo Teder (mäesuusk ja lumelaud), Tiina Terasmaa (naiste korvpall),
Kaja Haljaste (ujumine), Neeme Kaurov
(lauatennis) ja Andres Kübar (murdmaasuusatamine).

47. Eestimaa suvemängud toimuvad
9.–10.07.2022 Käärikul, Otepääl, kuhu
kindlasti Luunja esinduse välja paneme.
Lisainfot nii möödunud talimängude
kui saabuvate suvemängude kohta leiab
Eestimaa Spordiliit Jõud kodulehelt.
Meie sporditööspetsialist Kaido Linde
annab samuti infot ja registreerib teid
soovi korral võistlema.
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Luunja II koha karikas talimängudel.
Foto: Kaido Linde

Luunja Aidateatri kaheteistkümnes hooaeg
Üleilmne pandeemia on praeguseks räsinud kõiki harrastusteatreid Tartumaal.
Tegutsemise on lõpetanud või ajutiselt
peatanud paljud hobi korras koos käinud näitetrupid ning ellu on jäänud vaid
üksikud. Luunja Aidateater on siiski entusiastlikult tegutsemishoos vaatamata
kahele viimasele ülimalt keerulisele hooajale ja sellele, et proove oleme pidanud
tegema nii õues kui interneti vahendusel.
Meenutamiseks tasub ära märkida, et
meie harrastusteatri kümnes sünnipäev
oli 26. oktoobril 2020. Oma esimeseks
suureks juubeliks olime sama aasta kevadel saanud valmis lavastusega „Ruumimasin“ (J. Rahman), ent märtsikuus esietenduma pidanud näitemäng jäi olude
sunnil ära. Takistuste kiuste õnnestus
Luunja Aidateatril luua sellest videolavastus, mis võeti üles Eesti Maanteemuuseumis ning Luunjas Kapteni
Keldris. Veel sellel kevadel tuleb „Ruumimasin“ kinoekraanile Luunja Kultuuri- ja

Vabaajakeskuses.
1. aprillil ehk naljapäeval algusega
kell 19 korraldab Luunja Aidateater
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
„Muinasjutu triatloni“. Põhjused, miks
valisime muinasjutu teema, on mõistetavad ja inimlikud. Soovime tähistada
iseendi püsimajäämist harrastusteatrina
ning tähtsustada Luunja vallas käimas
olevat eakate teema-aastat, sest lugusid
ja muinasjutte on läbi aja pajatanud just
vanaemad-vanaisad. Seetõttu otsustasime
maailmas veelgi keerulisemaks kujunenud olukorras tuua oma sõpradele ja
toetajatele rõõmu ning näidata koguni
kolme muinasjuttu. A. Kitzbergi „Lumivalgeke, Sõrve kuninga tütar“ on kirjutatud 1927. aastal kohandusena vendade
Grimmide muinasjutust „Lumivalgeke“.
Seda mängib Aidateatri täiskasvanute
trupp täpselt toonases võtmes ja vanas,
95 aasta taguses eesti keeles. M. Punaku
„Kolm põrsakest“ kannab ette Aidakese

noorem trupp ning selle vana inglise
muinasjutu on autor loonud sisu, mõtte
ja keele poolest hoopis tänapäevaseks.
Kolmas, ukraina muinasjutt „Nahaparkal
Kirõll“ on valitud praegusele ajale kohaselt ning selle esitab võrukeelse monoetendusena üks Aidateatri tegelaskuju –
vanaproua Loreida Võrumaalt.
Varuge aprilli esimeseks reede
õhtuks aega, et osaleda pealtvaatajatena
„Muinasjutu triatlonil“.
Kohtumiseni teatris!
Iiri Saar
Luunja Aidateatri lavastaja
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Kriisiks valmistumine annab kindluse
Kriisi korral on kõige olulisem, et inimesed oleksid selleks hästi
valmistunud – kodus on olemas varud ning läbi on mõeldud
kriisiolukorras tegutsemise plaanid. Kui tegevused on aegsasti läbi
mõeldud ja varude eest hoolt kantud, saabub ka meelekindlus,
et kriisi korral on iseseisev toimetulek mõneks ajaks tagatud.

☐ Patareitoitel lamp või latern ja varupatareid / petrooleumilamp koos
lambiõliga
☐ Tormilatern
☐ Küünlad
☐ Tikud

Kõige paremini on kriisideks valmistunud Lääne- ja Lõuna-Eesti elanikud.
Nendes piirkondades võimutsevad mitmel korral aastas tormid, mis viivad ära
elektri ja tekitavad ka muud pahandust.
Kõige haavatavamad on kriisi korral
linnaelanikud ning ennekõike kortermajades elavad inimesed. Lisaks on
kehvem valmisolek muukeelsetel ning
65-aastastel ja vanematel Eesti elanikel.
Mida suurem on kriis, seda rohkem
võtab abi kohalejõudmine aega.
Kõik kriisideks valmistumiseks vajalikud juhised leiab veebilehtedel kriis.ee,
olevalmis.ee ja rescue.ee. Lisaks on hea
laadida endale alla Naiskodukaitse loodud rakendus „Ole valmis!“

Raadio
☐ Patareitoitel raadio ja patareid mitmeks kasutuskorraks / päikesepatarei
või dünamoga raadio

Kodus peavad olema vähemalt
seitsme päeva varud
Eestile ei ole täna otsest sõjalist ohtu.
Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina
vastu kaasnevad sellegipoolest mõjud
kogu Euroopale, sealhulgas Eestile. Esineda võib näiteks elektrikatkestusi või
küberrünnakuid, teisisõnu tavalise elukorralduse häirimist. Seetõttu saab igaüks end ette valmistada, vaadates üle oma
küberkäitumise, hoides kodus seitsme
päeva kriisivaru ning autol kütusepaagi
täis. Läbi tasub mõelda alternatiivsed
sidevahendid ja valgusallikad ning muretseda matkapriimus või gaasigrill, et
varutud toiduaineid ka valmistada saaks.
Ükski inimene ei saa hakkama ka veeta,
mistõttu peaks vee varumisel lähtuma
teadmisest, et inimene vajab kolm liitrit
vett päevas (kaks liitrit joomiseks ning
üks toiduvalmistamiseks) ehk 21 liitrit
nädalas.
Kriisiolukorraks valmistumise
meelespea:
• Mõtle, milliseid vahendeid ja varusid
vajab su pere, et iseseisvalt ühe nädala jooksul hakkama saada. Arvesta
võimalusega, et kriisiolukorra tõttu
ei saa kodust lahkuda, kaubad ei ole
kauplustest kättesaadavad või muud

•
•

•
•

eluliselt tähtsad teenused (elekter,
veevarustus jm) ei toimi
Mõtle, kus ja kuidas varusid hoida, et
need oleksid lihtsasti kättesaadavad
sulle ja sinu lähedastele
Igapäevaselt mittekasutatavaid vahendeid on soovitatav pakkida eraldi
kotti. Osa evakueerimiseks vajalikest
vahenditest on mõistlik hoida autos,
näiteks mobiiltelefoni autolaadija,
teedeatlas, lumelabidas jmt.
Uuenda varusid regulaarselt
Põlevmaterjali (vedelkütus, gaas,
küttepuud jne) varumisel järgi tuleohutusnõudeid ja hoiustamise tingimusi

Seitsme päeva soovituslik varu:
Joogivesi
☐ 2 liitrit inimese kohta ööpäevas, lisaks
1 liiter inimese kohta ööpäevas toidu
valmistamiseks
Toit
Pool varudest ei tohiks vajada valmistamist
☐ Konservid
☐ Pakisupid
☐ Kuivikud
☐ Pähklid, kuivatatud puuviljad
☐ Küpsised, maiustused, müslibatoonid,
mesi
☐ Vajadusel beebitoit
Esmaabivahendid
☐ Esmaabivahendite komplekt
Hügieenitarbed
☐ Seep
☐ Desinfitseerimisvahend
☐ Tualettpaber
☐ Pabersalvrätid
☐ Niisked puhastuslapid
☐ Suured prügikotid (50 l)
Valgusallikad
☐ Taskulamp ja varupatareid / päikesepatarei või dünamoga töötav taskulamp

Tööriistad
☐ Nuga
☐ Käärid
☐ Kleeplint
☐ Kile
Söögiriistad
☐ Ühekordsed toidunõud
☐ Konserviavaja
Ravimid
☐ Retseptiravimid
☐ Valuvaigistid
☐ Palavikualandajad
☐ Allergiavastased ravimid
☐ Seedehäirete ravimid
☐ Põletusvastane vahend
☐ Külmetusvastased ravimid
Küttematerjal
☐ Vedelkütus
☐ Gaas
☐ Küttepuud
Akupank
☐ Akupank mobiilsete seadmete laadimiseks
Muu vajalik
☐ Sularaha pere vajaduste katmiseks
ühe nädala jooksul
☐ Mask hingamisteede kaitseks (näiteks
tolmumask)
☐ Tulekustuti ja -tekk
☐ Autokütus
☐ Vajadusel lemmikloomatoit ja lemmiku ravimid

Varjumine
Varjumise vajadus tekib juhul, kui ohu
korral inimeste evakueerimine ei ole
kas võimalik või otstarbekas. Varjumine võib olla vajalik ennekõike rünnaku korral relvakonfliktis, aga ka näiteks
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radioaktiivse saaste, laiaulatusliku
loodusõnnetuse või mõne muu sündmuse korral, mil piirkond muutub ajutiselt elamiskõlbmatuks. Tasub läbi mõelda, mida pereliikmed vajavad, et kodust
eemal olles hakkama saada, sest õnnetuse
korral pakkimiseks aega ei jää.
Kui ametiasutused on andnud käsu
varjuda ning inimene juba on kusagil
hoones – kodus, koolis, tööl või kas või
poes –, siis tuleb sinna jääda. Eemale
tuleb hoida akendest ja rõdudest ning
kuulata edasisi suuniseid.
Juhul kui ollakse näiteks tänaval, siis
on Eestis ehitisi, kuhu võib vajadusel
peitu minna. Varjendiks sobib rajatis,
mis on (soovitavalt) betoonist, maa all ja
ilma akendeta – näiteks maa-alune parkla
või tunnel. Enda läheduses tuleb hoida
mobiiltelefon koos laadijaga, et saada
edasisi juhiseid. Käepärast tasub hoida
laetud akupank.

Ka korteriühistud peavad olema
kriisideks valmis
Et võimalikult hästi kriisidega toime tulla, peab igal korteriühistul olema plaan,
kuidas käituda ja mida teha, kui elamus
katkeb veeteenus, kaugküte või elekter.
Millele tähelepanu pöörata:
• Kas maja kõik elanikud saavad kriisi
korral ise hakkama või on ühistu
tasemel kokku lepitud abivajavate
elanike abistamine? Ühistu liikmetel
on olemas omavahelised kontaktid
ning juhtidel teada teenuse osutajate
ja omavalitsuse kontaktid, kuhu probleemi korral helistada.
• Igasuguste sõlmpunktide juurdepääsude võtmed olgu erinevatel inimestel, mitte ainult ühel.
• Uste, väravate, tõkkepuude jms avamine elektrikatkestuse korral – need
peaksid olema avatavad ka mehaaniliselt. Samamoodi peaks muid tehnoseadmeid (signalisatsioon, küte,
konditsioneer vms) saama katkestuse
korral manuaalselt juhtida.
• Kui majas on lift, siis varustada see
juhendiga, mida teha lifti ootamatul
seiskumisel.
• Kaugküttesüsteem jätkab enamasti
elektrikatkestuse korral toimimist,
kuid soojus ei jõua trassidest majja.
Mõelge läbi, kas teie maja vajab
elektrikatkestuse korral generaatorit.
• Pikemaajaliste vee- ja kanalisatsioonikatkestuste puhuks saab va-
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jadusel tellida välikäimlaid ja veemahuteid.
• Ühistul on mõistlik koguda infot,
millistel elanikel on võimalus minna
ajutiselt mujale elama. Samamoodi
tasub kaardistada majaelanikud, kes
iseseisvalt lahkuda ei suuda ning
vajavad selleks abi. Nendest tasub ka
omavalitsusele teada anda.
Olulised telefoninumbrid
• Hädaabinumber112
• Riigiinfo telefon 1247
• Perearsti nõuandetelefon 1220
• Elektrilevi rikketelefon 1343
• Maanteeinfo 1510
Olulised veebileheküljed
• Kriis.ee
• Olevalmis.ee ja rakendus „Ole valmis!“
• Rescue.ee

Kuidas helistada hädaabinumbrile, kui
operaatoril pole levi?
• Tee SIM-kaart telefonis mitteaktiivseks. Nuppudega telefonist võta
lihtsalt SIM-kaart välja ja helista seejärel 112.
• Nutitelefon tuleb taaskäivitada ja
jätta seejärel SIM-kaardi PIN-kood
sisestamata ning helistada 112. Pärast
hädaabikõnet aktiveeri SIM-kaart
uuesti. Vaid aktiveeritud SIM-kaardi korral saab päästekorraldaja levi
olemasolul Sulle tagasi helistada, kui
selleks tekib vajadus.
• Kui igasugune telefonside puudub,
mine abi kutsuma lähimasse päästekomandosse, politseijaoskonda,
kiirabi baasi või haigla erakorralise
meditsiini osakonda.
Päästeamet
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Tartu Maailmaülikool otsib Lõuna-Eesti kogukonnaakadeemiate eestvedajaid
Tartu Maailmaülikooli
eestvedaja Tartu Ülikooli
eetikakeskus kuulutab välja
ideekorje partnerite leidmiseks,
kellega koos jõuda 2024. aastal
12 põneva Lõuna-Eesti inimesi
ja tippteadlasi ühendava
sündmuseni.
Tartu Maailmaülikool on ametlik osa
Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024
põhiprogrammist.
Tartu Maailmaülikool on kogukonna-akadeemia tüüpi sündmuste sari,
mis toimub erinevates Lõuna-Eesti paikades. Eetikakeskuse projektijuht Triinu
Laan ootab tulevastelt sündmustelt maailmaparanduslikku sünergiat: „Tartu
Maailmaülikooli vaim ja eesmärk minu
kodukeeles võiks kõlada kaksikmotona:
„Inemiseperi ilm! Ilmaperi inemine!“.
Lahtiseletatult – loome koos maailma,
mis kestab ja kus meil on hea olla.“
Tartu Maailmaülikooli meeskond
pakub kogukondadele tuge sündmuse
arutelu- ja teadusosa planeerimisel ja
korraldamisel ning toob kohale eksperdid teadusmaailmast. „Kogukonna
ülesandeks on tuua esile neile südamelähedane proovikivi koos sooviga seda
lahendada, pakkuda sündmuse formaat,
koht ja lisategevused ning vedada sündmuse korraldust,“ selgitab Laan protsessi.
Ideekorje puhul puuduvad formaadi
osas ettekirjutused. Korraldajad näevad,
et sündmuse ülesehituse valib iga kogukond ise. Tingimus on see, et avalik sündmus (nt festival, konverents, mõttetalgud,
suve-, metsa- või külaülikool, aida- või
reheakadeemia) kaasaks erinevaid
eagruppe ning võtaks luubi alla nende
jaoks pakilised teemad. Sellised, mille
käsitlemisel on abi teadusest ja ühiste
väärtuste otsimisest ning eelarvamustevabast mõttevahetusest.
Mida peaks üks lõunaeestlane tegema, et Tartu Maailmaülikooli sündmus
jõuaks just tema kodukanti? „Arutage
asja teiste kogukonnaliikmetega. Valige
organisatsioon, mis soovib asja eest võtta
ja andke endast meile märku,“ ütleb Laan.
Sooviavaldusi oodatakse 21. märtsini 2022 ja kõigi ideekorjes osalenud

Tartu Maailmaülikooli projektijuht Triinu Laan ootab põnevaid teemasid
ja korraldajaid. Foto: Õnne Allaje-Kukk

kogukondadega võetakse ühendust.
Üleskutse ja ideekorje vormi kogukondadele leiab aadressilt:
https://eetikakeskus.ut.ee/et/sisu/
tartu-maailmaulikool-otsib-partnereid.
Tartu Maailmaülikooli korraldab
Tartu Ülikooli eetikakeskus, mis on ülikooli valdkondi ühendav üksus. Eetikakeskus soovib, et teaduse ja ühiskonna
koostöö ning väärtusarutelud oleksid
Eesti igapäevaelu loomulik osa. Eetikakeskuse meeskond loodab maailmaülikooli sündmustel näha võimalikult
kirevat teemadepaletti ning kutsub
Lõuna-Eesti aktiivseid kogukondi üles
otsima koos teadlastega lahendusi glo-

baalsetele probleemidele lokaalselt ja
vastupidi. Tartu Maailmaülikool on
ametlik osa Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 põhiprogrammist.
Ülevaade Euroopa kultuuripealinn
Tartu 2024 ja Tartu Maailmaülikooli
programmi haaratud Lõuna-Eesti piirkonnast: https://tartu2024.ee/regioon.
Lisainfo
Triinu Laan, Tartu Maailmaülikooli projektijuht, triinu.laan@ut.ee, tel 5332 2153

KUTSE
Oled oodatud vestlusõhtule
Märt Treieriga 4. aprillil kell 18.00
Luunja Kapteni Keldrisse!
Märt Treier on eesti tele- ja
raadioajakirjanik, koolitaja, Vikerraadio
hommikuprogrammi „Vikerhommik“
saatejuht ja kirjanik.
Kohtumiseni!
Luunja raamatukogu, Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskus

Õnne Allaje-Kukk
Tartu Ülikooli eetikakeskuse
kommunikatsioonispetsialist
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VALLA ELU

Luunja vald tähistas väärikalt EV 104. aastapäeva
Vabariigi aastapäeva pidulikud sündmused toimusid Luunja vallas 23. veebruaril ning
said alguse laste ja noorte rongkäiguga Luunja kooli juurest vallamaja ette, kus toimus
miiting ning asetati pärjad Vabadussõjas võidelnute mälestuskivi juurde. Õhtul olid
kõik vallaelanikud oodatud kontsertaktusele Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskusesse.
Pidupäeva kõnes rõhutas vallavanem Aare Anderson president Lennart Meri sõnade tähtsust, et oma riigi eest vastutame kõik koos ja igaüks eraldi. Ainult nii saame
tunda õnne ja rõõmu oma isamaa üle, nagu meie rahvushümni sõnades kirjas on.
Videosilla vahendusel kõneles diplomaat Harri Tiido vabadusest ja selle hoidmisest,
mis seoses Ukraina sõjaga on muutunud eriti aktuaalseks. Kontsertaktusel sai nautida
ka laulukoori Jõeõed esinemist ning muusikalise kingituse tõi Uku Suviste kontsert.
Vallavanem Aare Anderson ja volikogu esimees Kaire Vahejõe andsid aktusel
üle tänukirjad suure pühendumuse ja Luunja valla heaks südamega tehtud töö eest.

Tunnustuse pälvisid:

Kodu Uudised
ENN RAJA
kauane koolibussi juht
Enn on aastate jooksul olnud asendamatuks abistajaks lugematutele väiksematele ja suurematele koolijütsidele
nende teel kooli ja koju. Ennu peale
saab alati kindel olla, igaüks tema
juhitud bussis jõuab turvaliselt kohale.
Parajalt sõbralik, vajadusel ka range või
humoorikas.

ÕNNE OJA
kauane lasteaia Midrimaa direktor
ja muusikaõpetaja
Õnne on panustanud pikka aega meie
valla kõige pisemate kasvamisse ja
muusikaliste oskuste arendamisse.
Tema entusiasm on kaasahaarav ning
energia kadestamisväärne. Õnnel on nii
teravat mõistust kui tugevat selgroogu.

AAVO ARRAK
kauane loomaarst ja volikogu liige
Aavo on tuttav enamikule loomaomanikest. Tema käe all on tervise ja
sageli ka elu tagasi saanud loendamatu
hulk suuri ja väikseid koduloomi ning
meie armsaid lemmikuid. Lisaks on
Aavo leidnud mahti lüüa kaasa valla
tegemistes volikogu liikmena. Alati
rahulik, sõbralik ja heatahtlik.

ERIKA KUUSK
kauane Luunja Keskkooli sekretär
Erika on olnud pikka aega kooli
raudvara. Alati kohusetundlik, täpne,
toimekas. Seejuures väga tähelepanelik
ja hooliv, sõbralik ning abivalmis. Hea
kolleeg, keda saab alati usaldada.

AADU RAAV
treener, spordijuht ja endine
volikogu liige
Aadu on kõvasti panustanud valla
spordiellu nii treeneri kui ka spordijuhina. Positiivne olek ja mõnus
huumorimeel on tema alatised kaaslased. Aadu on kaasa löönud ka kohaliku elu juhtimises volikogu liikmena
ja paljudes muudes tegemistes.
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Kevade tulles tasub suurpuhastus teha ka oma ravimikapis
Ravimid, mis on seisma jäänud või säilivusaja ületanud, tuleb viia apteeki või
jäätmejaama, kus need võetakse tasuta
vastu. Selliseid tooteid ei tohi kunagi visata olmeprügisse või kanalisatsiooni, sest nii
võivad toimeained sattuda pinnavette ning
reostada keskkonda. Samuti ei tohi seisma
jäänud ravimeid edasi anda ega müüa teistele inimestele.
Ravimi kõlblikkusaeg on märgitud pakendile numbritega. Kalendrikuud tähistav
arv viitab, et ravimit võib kasutada antud
kuu viimase päevani. Paljudel ravimitel
on pärast avamist või kasutamiskõlblikuks
muutmist eraldi säilimisaeg. Lihtsustamaks
edaspidist aja jälgimist võiks selle vastavat
toimingut tehes kohe pakendile kirja panna
(nt millal ravim avati).

Ravimeid osta ainult apteegist
Seaduse silmis ei ole vahet, kas kaubeldakse arsti poolt konkreetsele patsiendile välja
kirjutatud retseptiravimi või igas apteegis
vabalt müügil oleva nohurohu ja valuvaigistiga. Ka isiklikke ravimijääke pole
lubatud müügiks pakkuda ega niisama ära
anda.

Kuidas ja kus ravimeid säilitada?
Sobiv hoiukoht toatemperatuuril säilitatavatele ravimitele võiks olla kõrgemal
suletud kapis, küttekehast võimalikult
kaugel. Vannituba pole parim paik selliste
toodete hoidmiseks, sest kõrgem temperatuur ja niiskus mõjuvad neile negatiivselt.
Kuna teatud toimeained lagunevad
valguse toimel, siis on õige hoida ravimeid
originaalpakendis ja valguse eest kaitstult.
Säilitamise eritingimuste kohta on märge
ravimikarbil.
Ebasobiva säilitamise tulemusena
muutub ravimi käitumine organismis ettearvamatuks.
Kõikide Eestis müüdavate ravimite pakendi infolehed leiab ka Ravimiregistrist,
mis asub aadressil www.ravimiregister.ee.
Ravimite meelespea
• Igal perekonnal võiks olla kodus ühe
kuu jagu vajalikke ravimeid (sh retseptiravimid).
• Igal kuul võiksid üle vaadata oma ravimivarud ning aegunud ravimid viia apteeki
või ohtlike jäätmete kogumispunkti. Apteegis võetakse ravimid vastu tasuta.
MTÜ LOHKVA
KÜLASELTS

• Ära kasuta ravimit pärast kõlblikkusaja
möödumist, sest ravim võib olla kaotanud oma toime või muutunud tervisele
ohtlikuks.
• Kõlbmatuid ravimeid ei tohi niisama ära
visata, kuna need sisaldavad toimeaineid,
millel on mõju keskkonnale, loomadele
ja inimestele. Ka puhastatud reoveega
võivad toimeained jõuda pinnavette ning
toiduahela kaudu inimeste ning loomadeni.
• Ravimeid osta ainult seaduslikest apteekidest ja internetiapteekidest. Nende
kohta leiad rohkem infot Ravimiameti
kodulehelt www.ravimiamet.ee.
• Ravimite hoiukoht olgu lastele kättesaamatus asukohas.
• Loe hoolega pakendil olevat teavet ja
infolehte. Infolehelt leiab muu hulgas
detailse info ravimi säilitamistingimuste
kohta ning teabe, kas ravimi kasutusaeg pärast pakendi esmast avamist või
manustamiskõlblikuks muutmist on
piiratud.
Merilyn Säde
Ravimiameti kommunikatsioonijuht

ASHTANGA
JOOGA
Neljapäeviti

17.30--18.30
Õpetaja:
Evelyn Tuul

m

co

LOHKVA
KOGUKONNAKESKUSES
VARAKAS

Raamatupidamisteenus
mikro- ja väikeettevõttele,
maitri.oy@gmail.com, v.t www.maitri.ee.

il.
ma
a:
jut s@g
r
i
k
t
tan
et.

Kuutasu 36 eurot. Tasumine sularahas kohapeal
kalendrikuu esimeses tunnis. Üksikuid puudumisi
kuutasust maha ei arvestata.
www.stuudiosamm.ee
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TEATED

Seeniorid
MÄRTS
13.03 Toomas Ojasaare lauluklubi 15.00
Luunja noortekeskuses
Tasuta
18.03 Multifilm „Hülgetiim“ 17.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Tasuta. Info 5309 3670
APRILL
01.04 Luunja Aidateater esitab „Muinasjutu triatloni“ 19.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
Pilet 6/4 eurot
Info 522 2506
02.04 Ühiskontsert „Jürikuu tuuled“ 17.00
Pärast kontserti tantsuklubi
Pilet 3 eurot
Info 521 1806

Seenioride joogatunnis kasutame hatha-jooga harjutusi ja põhimõtteid. See on füüsiline jooga, kus saad teadlikuks kehast,
meelest ja hingamisest. Liikumine toimub aeglaselt ja hingamist jälgides, eesmärgiks on keha ja meele tasakaalustamine
ja harmoniseerimine ning võimaluse andmine tervenemisele.
Joogatunnid toimuvad Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
kolmapäeviti kell 10.30. Järgmine joogatund toimub 23.03.2022.
Uute osalejate registreerimine tel 514 6153, Sigrid.
Sigrid Laas, joogaõpetaja
L uun j a kultuur i - j a va ba a j a kes kus e h u viring

KOL MA PÄ E VIT I K E L L 10. 30
L U U N JA KU LT U U RIMA JA S

SEENIORIDE
JOOGA
Tund kestab 60 minutit • Eakatele on tund tasuta
Seenioride joogatundides arvestatakse igaühe individuaalsusega,
väldime südamerütmi kiirenemist ja tegevusi, mis tekitavad
valu või ebamugavust. Selga pane mugavad
spordiriided, jalga soojad sokid (jalanõusid pole vaja)

10.04 Toomas Ojasaare lauluklubi 17.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuses
EELTEADE
16.04 Ernst Hiis 150
Info täpsustamisel

IN F O J A R egistr eer u MIN E TEL : 5 1 4 6 1 5 3 - Sig r i d
võ i sigr idl a a s1 @ gma il .co m

21.04 Jüriöö jooks
Luunja alevikus
Info täpsustub
23.04 Tantsuõhtu neile, kes armastavad valsse ja
rumbasid 20.00
Luunja Kultuuri- ja Vabaajakeskuse saalis
Pilet 5/7 eurot
Info 511 4081, Eva Kouhia
25.–29.04 Koolivaheaja programm
Jälgige reklaami!
NÄITUSED
Luunja vallamaja galeriis eksponeeritakse Üllar Variku
maalinäitust „Sissevaade tundmatusse“ aprilli lõpuni.

JAS
KULTUURIMA
LUUN18.JA
TASUTA
MÄRTS 2022 KELL 17.00

Nr 3 (302) Märts 2022

24

Õnnitleme vastseid vanemaid! MÜÜA METT
JAN KONSEN

15.01.2022

SASKIA RODIMA

28.01.2022

MATTIAS TELLISAAR

10.02.2022

KARL ERIK LUMI

11.02.2022

STEFEN PEEGEL

16.02.2022

ARBORISTI TEENUSED
Valla elanikele soodustus -20%!






Ohtlike puude langetamine
Puude hooldus
Vihmaveerennide puhastamine
Täispuidust käsitöömööbel

www.ohwood.ee
Tel 5873 3080
lounaeestihaljastus.weebly.com/kasvuhooned
Tel 5884 1525
Näidistega saab tutvuda
Reolas Ülenurme vallas Tartumaal
(Tartust väljasõidul Võru suunas, Põlva ristmikul)
Valla elanikele soodustus -20€!

KASVUHOONETE MÜÜK ja PAIGALDUS

alates 299 € + tasuta transport
Kevadel üks mure vähem!

Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Kreemjas mesi
Klaaspurk 470g 4€
Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
MÜÜA
METT
Tel. 5384 0097

MÜÜA
METT
Klaaspurk
700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Klaaspurk 700g 5€
Kreemjas mesi
Plastikämber 1kg 7€
MÜÜA
KlaaspurkMETT
470g 4€
Kreemjas mesi
Võtke
meiega ühendust:
Klaaspurk
470g
4€5€
Klaaspurk
700g

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!

www.facebook.com/mesilepa
Plastikämber
Tel.
5384
0097ühendust:1kg 7€
Võtke
meiega

MÜÜA
MÜÜA METT
METT
MÜÜA METT
MÜÜA METT

Kreemjas mesi
www.facebook.com/mesilepa
Tel. Klaaspurk
5384 0097 470g 4€

Klaaspurk 700
g 5 5€
€
Klaaspurk
700g
Klaaspurk 700g 5€
Plastikämber 1kg 7€
Suukohaletoimetamine
magusaks!
Plastikämber
7€
Kreemjas
Kreemjas
mesimesi
piires
tasuta ning1kg
vajadusel
saadame
pakiautomaadiga.
Klaaspurk
470g 4€
Kreemjas
mesi
Klaaspurk
470g
4€
Kreemjas
mesi
Suu
magusaks!

Mesi
on pärit
Võtke meiega ühendust: Klaaspurk
700g
5€ Luunja vallast! Tartu ja Luunja
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
www.facebook.com/mesilepa
Plastikämber
7€
Plastämber
1 saadame
kg 7 1kg
€ pakiautomaadiga.
Mesi on pärit
Luunja vallast! Tartu ja Luunja
Tel. 5384 0097

Klaaspurk
470 g 4 €
Võtke meiega ühendust:

Klaaspurk 470g 4€

Mesi on pärit Luunja vallast! Tartu ja Luunja

Võtke meiega
ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
piires kohaletoimetamine tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
5384 0097
VõtkeTel.
meiega
ühendust:
www.facebook.com/mesilepa
Suu magusaks!
Tel.
5384 0097
Võtke meiega ühendust:
www.facebook.com/mesilepa

Tel 5384 0097

www.facebook.com/mesilepa
Mesi
on Luunja
pärit vallast!
Luunja
vallast!
Mesi
on pärit
Tartu
ja Luunja
Tel. 5384 0097

piires Tartu
kohaletoimetamine
tasuta
ning vajadusel
ja Luunja piires
kohalesaadame pakiautomaadiga.
toimetamine
tasuta ning
vajadusel
Mesi
pärit Luunja
vallast!
Tartu ja Luunja
Suuon
magusaks!

pakiautomaadiga.
piiressaadame
kohaletoimetamine
tasuta ning vajadusel
saadame pakiautomaadiga.
Suu magusaks!
Suu magusaks!

Mesi on pärit Luu
piires kohaletoim
saadame pakiaut
Likvideerin ummistusi 24/7 Suu magusaks
FIE Raivo Kägo, telefon 521 4808

MULTŠI MÜÜK LOHKVAS
Valla elanikele soodustus -10%!

Õnnitleme
märtsikuu
sünnipäevalapsi
Luunja vallavolikogu ja
vallavalitsus

Lahtiselt 1 m3 40€
Big Bag 1.7 m3 75€
4.50€
Kott 80 l
lounaeestihaljastus.weebly.com/multsi-muuk
Tel 5884 1525

Väljaandja Luunja Vallavalitsus
Vastutav toimetaja Ketlin Alaväli
Keeletoimetaja Reet Tens
Tehniline teostus Eesti Ülikoolide Kirjastus

Luunja Vallavalitsuse
ametlikud teated ja uudised
Koduleht: www.luunja.ee
Facebooki leht: Luunja vald
E-post: vald@luunja.ee
Telefon: 741 7319

Kodu Uudised on loetav ka internetis aadressil www.luunja.ee

